
Osoba kontaktowa
Biuro BeWo 
Petra Jujka

Hohenzollernstr. 54 · 45128 Essen

Telefon 0201/72 69 380

E-Mail bewo@asb-ruhr.info

Kontakt
Arbeiter-Samariter-Bund 
Regionalverband Ruhr e. V.

Richterstraße 20 – 22 · 45143 Essen

Telefon 0201/8 70 01-10 
Telefax 0201/8 70 01-99

 www.asb-ruhr.de   facebook.com/asbruhr Fo
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Pomagamy tu i teraz
Organizacja Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) jest jako 
związek opieki społecznej i organizacja udzielająca 
pomocy niezależna wyznaniowo i politycznie. Po-
magamy wszystkim ludziom – bez względu na ich 
przynależność polityczną, etniczną, przynależność 
narodową i religijną. Nasza pomoc umożliwia ludziom 
zachowanie wysokiego stopnia samodzielności. Po-
magamy szybko i bezpośrednio wszystkim potrze-
bującym naszego wsparcia.

Także i w zakresie psychiatrii społecznej – należy 
ona także do zakresu działania związku regionalnego 
ASB/Regionalverband Ruhr e. V., który działa bez 
przerw od roku 1986, stale rozwijając się. Oprócz 
placówki kontaktowej i doradczej oferujemy miesz-
kalnictwo wspomagane, świetlicę, ofertę zajęć (LT 
24) a także placówkę mieszkaniową i opiekuńczą.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Mieszkalnictwo 

wspomagane
Samodzielnie we własnym 

mieszkaniu



Mieszkalnictwo wspomagane
Udzielamy porad i wspieramy ludzi ze schorzeniami 
psychicznymi w ich własnych mieszkaniach i ich 
zwyczajnym otoczeniu w Essen.

Wspólnie rozwijamy indywidualne rozwiązania samo-
dzielnego prowadzenia życia według zapotrzebowania.

Przy tym punktem wyjściowym są dla nas Pańskie 
życzenia i wyobrażenia. Udzielimy Państwu - bez 
żadnego zobowiązania – porad w ramach pierwszej 
osobistej rozmowy.

W przypadku podjęcia decyzji brania udziału w miesz-
kalnictwie wspomaganym wypracowujemy w ramach 
osobistej rozmowy dokładny plan celów i środków, 
tzw. plan udzielania pomocy, w ramach którego zo-
staje ustalony konkretny sposób postępowania i jego 
zakres czasowy. W czasie opieki oferujemy osobistą 
osobę kontaktową dla wszystkich spraw, która posiada 
pedagogiczne wykształcenie specjalistyczne.

Oferty te są świadczeniami zależnymi od dochodów. 
W przypadku niskich dochodów istnieje możliwość 
przejęcia kosztów przez podmioty pomocy socjalnej.
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Nasz zespół

Droga do nas

Publiczne środki lokomocji: linie 145 lub 146 do 
przystanku Hohenzollernstraße, linie 105 lub 106 do 

przystanku Kronprinzenstraße

Wspieramy samodzielne prowadzenie 
gospodarstwa domowego i życia.

Udzielamy porad we wszystkich sprawach 
finansowych i urzędowych.

Wspieramy we wszystkich sprawach 
i kryzysach zdrowotnych.

Rozwijamy pomysły dla zatrudnienia 
zawodowego lub innych form 

kształtowania dnia codziennego.

Planujemy i wspieramy kontakty socjalne 
i kształtowanie czasu wolnego.

Pośredniczymy w dalszych ofertach 
wsparcia i popierania.


